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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά δγαίντ) 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός με μάς καί μείς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείντ; 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . . εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Δέκα μηνός Φλεβάρη 
νηά μπόρα άριβάρει.

Καινούριο φύλλο βγάλαμε- ό αριθμός μας δύο. 
Είπε γκούντ μπάϊ ό μπόσης μας καί τούπαμε αντίο.

Π

Φ.

-Τά έμαθες βρέ Φασουλή τά νέα τά μαντάτα;

Σέντζια ογδόντα έφθασε νομίζω ή πατάτα 
κι’ είπα στή μίσες Φασουλή πώς τάχα γιά υγεία 
πρέπει νά κόψη στό εξής τήν πατατοφαγία.

Π .— Βρέ δώ ό κόσμος καίγεται καί σύ μοϋ λές φαγί;

Φ.—-’Αλλοίμονο! έστείρεψε τών μάρκων ή πηγή
τοΰ κάκου ανασκούμπωσα τά μπράτσά μου τής

γάμπες
δέν πέτυχα μέ συγχωρείς ή μόνον κακαράντζες.

II.— Βρέ έ'κοψ’ ή ’Αμερική τών Γερμανών τή σχέσι. 
Φ.— Μή μοΰ τό λές!
Π .— Ό  κεραυνός άτ λάστ τούς έχει πέσει

κα'ι τώρα ποΰ απλώνεται κι’ ό Μπάρμπα Σάμ στή
Δύσι

ανάποδα τοΰ Κάϊζερ ή σκούφια θά γυρίση. 
Μέσαντζες πάνε κι’ έ'ρχονται γι’ αύτά τά σή γουώλφ 
πλήν μ’ δλα αύτά ό Πρόεδρος δέν λησμονεί τό

γκολφ
έντ γέστερντέϊ έντ μπιφόρ γιά νά ξεχνά τής λύπες 
έπαιξε μέ τά στρογγυλά κα! τής έννηά τής τρΰπες.

Φ. Φωτιές μας περιζώνουνε καί δώ βρέ Περικλέτο.
Φαίνεται δλος ό ντουνιάς πώς θά καή έφέτο

Οί δυό τους τά λένε 
γελοΰνε καί κλαΐνε.

καί γλώσσες πύρινες θά τρών τών εμπολέμων μέλη 
δπως καί ή Άποστολή τής Άλιάνς τό μέλι.

Ρούθλες γουώρ έφώναξε ό Κάϊζερ μιά μέρα 
ο'ι Σύμμαχοι έστύλωσαν τά μάτια του δώ πέρα 
ποΰ νά καιρός έφώναξα τότε κι’ έγώ καί είπα 
νά βγάλουνε οι γνωστικοί τό φίδι άπ’ τήν τρύπα.

Ή ρθε καιρός Άγγλογάλλοι καί ’ Ιταλοί καί Ρώσσοι 
νά μάς τόν πάρουν τό χρυσό πούχουν ώς τώρα

δώσει
μεθ’ δλων τών σικιο ·ρ τις, τών πέρλ, τών αμέ

θυστων
υπό τόν τύπον δανεικών ού μήν καί αγύριστων.

Στή Δύσι παίζουνε βιολιά, έδώ χτυποΰν νταούλια 
Καιρός πουλεΐ τά λάχανα καιρός τά παραπούλια 
κι’ ό Πρόεδρος σάν γνωστικός ξέρω θά πή ολράϊτ 
όνλι φόρ δί Άμέρικί νς αϊ γουάντ τού φάϊτ.

Άμέρικα κι’ Άμέρικανς βρέ Περικλή σημαίνει 
πώς στούς καυγάδες θέλομε νάμεθα πάντα ξένοι 
Κακό χρονάχη Περικλή τής μέλισσας τό χόνεϋ

δπως καί μπρός στό μακελειό τό βρώμικα τό μόνεϋ, 
Π .— Τό στόμα σου παληάνθρωπε, στό μέλλον τώρα

κλείσε
γιατί νά ξέρης σήμερα σημαδεμένος είσαι 
κι’ ό Κόραξ σέ σημάδεψε καί πατριώτες άλλοι 
ποΰ τήν Πατρίδα μας πονοΰν κυτώντας τό τσου

βάλι.

Δέν σέ γλυτώνει πιά κανείς· μήτε καί ή Κυρία 
Σήμερα αύριο καί σύ θά πφς στήν εξορία 
καί δλοι οί Νομοταγείς ού μήν καί τά λοιπά 
ώς ή σοφία φθέγγεται μουσοτραφούς Παπά.

Βούρδουλας τώρα βούρδουλας κάθε Νομοταγοΰς 
Μέ πετραχήλια δι «σκορπά ό Κόρακας λαγούς 
καί προμαντεύει χώνοντας τό χέρι του στή τσέπη 
καί μοναχά τήν τύφλα του τή φοβερή δέν βλέπει.

Οί άνθρωποι οί τίμιοι κι’ οί άνθρωποι τοΰ Νόμου 
θά πεταχθοΰν είς τό εξής καταμεσής τοΰ δρόμου 
καί οί αντάρτες μοναχά κι’ οί κοκκινοσκουφάδες 
θά ζοΰν Λ'ά ξερογλείφουνε Συμμαχικούς παράδες
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"Οταν θά τρέχης γιά δουλειά στόν 'Αμερικανό 
κα'ι τοΰ είπής είσαι Γραικός θά σ’ άπαντήση νό 
κι’ έτσι σέ λίγο ό καθείς στό δρόμο θά βρεθή 
ώσπερ φησ'ι τό θυμιατό ποΰ νά μή βασκαθή.

Πέσε προσκύνα Φασουλή καί σύ τόν Βενιζελον 
Μήν είσαι πιά Νομοταγής κακόμοιρε στό μέλλον 
γιατί άλλοι στό σπίτι σου άπό ψωμί θά χάσκη 
ώσπερ ό Βίσμαρκ ό Παπάς διά Ν τελάλη χάσκει.

Μέ τόν Σωτήρα παρευθύς συντάξου πισπιρΐγκο 
γιατί στά χέρια μου σχοινί θαρρώ κρεμάλας

σφίγγω
καί άψαλτος παληάνθρωπε καί σάν σκυλλί θά πας 
καθά φησί ό κληρικός καί λαϊκός παπάς.

Α π ’ άκρη σ’ άκρη χαλασμός μέσ’ στήν Αμερική 
Κλωτσιές θά τρών στά πισινά Νομοταγείς Γραικοί 
μά οί άντάρτες θά περνούν δλοι ζωή χρυσή 
ώσπερ ό νέος Μέτερνιχ ό κληρικός φησί.

Ετοίμασε τό μπόγο σου μαγκούφη Φασουλή 
"Ολα τά μάρκα πούφαγες θά σοΰ γενοΰν χολή 
κι’ άπ’ τήν κοιλιά σου στό εξής ό Κόραξ θά τά

βγάλη
μ’ άλλη μορφή στό στόμα του έξκιούζμι νά τά βάλη.

Τώρα ποΰ φέστες θάχωμε καί νταβατούρια ντόπια 
τώρα νά ίδής τί θά γενή. Βάλτε φωτιά στά τόπια 
"Ολ’ οί Γραικοί Νομοταγείς ώσπερ φασίν οί

μποΰφοι
θά δίνουνε τής σκούφιες των νά παίζουν κλωτσο-

σκοΰφι.

Έτοΰτα είναι βάσανα βρέ Φασουλή τεμπέλη.
Νότα μοΰ είπαν σήμερα κι’ ή Βραζιλία στέλλει 
άλλά κι’ ή Νικαράγουα κι’ έκείνη κοκορεύεται 
δρυός πεσούσης δηλαδή πάς άνθρωπος ξυλεΰεται.

Δέν τήν γλυτώνεις Φασουλή, παληονομοταγή 
έκτός έάν σέ καταπιή δπως τό λέν ή γή 
Στή φυλακή καί συ θά πάς τόν τσίγκο νά τρύπας 
καθά φησί δ φωτεινός κι’ έπετεινός παπάς.

’Αδιακρίτως φουκαρά ού μήν καί κουτουροΰ 
δλοι σας οί Νομοταγείς θά πάτε στήν ψειροΰ 
καί γάρ τοιαΰτα φθέγγεται μυαλό μ ε γ α λ ε ι 

ώ δ ε ς
καί χ ε ι μ α ρ ώ δ η ς  κάλαμος καί ένδυμα ζ ο-

φ ώ δ ε ς.

Γκοϋντ μπάϊ Λίγκ Λοαγιαλίστς πωπώ καί τί θά
γίνης.

Τρέξε καί δίδουν μάσημα οί άλλοι τής Άμύνης 
κι’ δλ’ είναι μ’ εισοδήματα έκεΐ καί τοκισταί 
φωστήρες περινούστατοι καί Μακαλπινισταί.

Μάζεψε τά μπαγάκια σου κι’ ουτε στιγμή μή
χάνης

Γιά τήν Ελλάδα τράβηξε τής πείνας νά πεθάνης 
κι’ οί Σύμμαχοι οί φίλοι μας άκόμα δπως είδες 
κρατοΰνε τοΰ άποκλεισμοΰ σφιχτά τής άλυσσίδες. 
’Έκλεισε κάθε μιά δουλειά γιά τούς Νομοταγείς 
Πριν σέ κρεμάσουν πήγαινε, σακάτη, νά πνιγής 
κι’ δποιο νομίζεις μέλος σου πώς πρέπει καί άνήκει 
τ ’ άφήνεις γιά κληρονομιά στόν φίλον Κικιρίκι.

-Μέ τούτη τή διακοπή μή λυπηθή κανείς.
Λαός σάν τής ’Αμερικής γενναίος κι’ εύγενής 
δέν θά σηκώση βέβαια τό χέρι νά συντρίψη 
κοσμάκη ποΰ λιμοκτονεί, σάν τόν ίδή νά σκύψη.

Θέλω κι’ έγώ ό πόλεμος αυτός έδώ νά γίνη 
Γιατί δέν είναι συντριβή γιά μένα είν’ ειρήνη 
κι’ ετσι σέ λίγο θά ίδής στόν πεθαμό του ’Άρη 
πίσω άπό τόν πάγγό του καί κάθε κατεργάρη.

Θέλω γι’ έγώ στόν πόλεμο νά μπή Αμερική 
γιά νά σχισθή τό ψεύτικο Συμμαχικό βρακί 
κι’ ή προσωπίς τοΰ δόγματος περί Εθνών νά πέση 
κάθε Χαχόλου φαρφαρά καί Ίταλοΰ μπαμπέση.

Ά ϊ  γουάντ Άμέρικα νά κάτση στό τραπέζι 
ήθελα άπ’ τό Τουρκεστάν, άκόμα κι’ οί Κινέζοι 
ήθελα δλο τόν ντουνιά νά κάτση πέρα πέρα 
νά ίδής τί μοΰτρα θάκανε ή φίλη Ίγγλιτέρα.

"Ολα τά Κράτη ήθελα τριγύρω νά καθήσουν 
γιατ’ έτσι μόνο τούς μικ,ρους λαούς δέν θ ’ αδι

κήσουν
οί ’Ιταλοί οί φίλοι σου, οί ’Άγγλοι, οί Χαχόλοι 
ποΰ τής Πατρίδος κρέατα ζητοΰν νά φάνε δλοι.

Ευλογημένη θάτανε γιά μέ ή ώρα κείνη 
ποΰ δλοι θά μαζεύουνταν τριγύρω γιά ειρήνη 
κι’ άγια τή λέω Περικλή έγώ αύτή τήν ώρα 
ποΰ μέσ] στή μπόρα έρριξε κι’ αύτή έδώ τή χώρα.

Ευλογημένο διαρκώς άς είναι Περικλέτο 
τδνομα τοΰ Προέδρου μας κι’ δπως θά ίδής έφέτο 
μόνον αύτός τούς ασθενείς λαούς θά προστατέψη 
δταν ή Δύσις άσπλαγχνα θάρθή νά τους ληστέψη.

Εύλογητός ό Πρόεδρος στό ρεύμα τών αιώνων 
Αύτός θά δείξη εύγενεΐς, τροφίμους αχυρώνων 
Αύτός ΙΙροστάτας ψεύτικους θά τούς άπογυμνώση 
καί δίκηο στήν Πατρίδα μας τήν άμοιρη θά δώση.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ή  αύτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Πώς πέρασα στό γέννημα; Μέ λεβεντιά περίσσια. 
Μούντζες νά έχη μπρός σ’ αυτή κάθε ζωή σκυλλίσια 
ποΰ ξέχναγα είν’ άληθές τή συμφορά μονάχα 
σάν έκοβα καμμιά φορά τό γέννημα σέ Βλάχα 
ποΰ τήν παράλυτο κΓ έγώ κούναγα κάπως γλώσσα 
καί βάϊ ντέ μίνε έλεγα ντάρ πρέα έστ φρουμόσα.

Τέσσαρες μήνες στή σειρά δέν ένοιωσα άν ζώ.
"Ολος ό κόσμος γύρω μου μοΰ φαίνονται σάν ζώ 
κι’ αν τύχη μέσα στή ζωή κακό κανείς μοΰ κάνη 
τόν καταριέμαι στή δουλειά έκείνη νά πεθάνη 
πού δσω κι’ αν έδούλεψε τό νεκρωμένο πτώμά του 
ενεκα ποΰ άπένταρος θά τό σηκώσ’ ή βρώμά του.

Έδούλευα στό ύπαιθρο κι’ έγώ σάν τό χαμάλη. 
Κοιμώμουνα στό ύπαιθρο μέ στρώμα τό τσουβάλι 
στό ύπαιθρο έγέμιζα τή δόληα μου κοιλιά 
στό ύπαιθρο έπήγαινα γιά κάθε μου δουλειά 
καί δσους μήνας έ'μεινα θαρρείς καί ήμουν γίδι 
ποτέ μου δέν μ’ έστέγασε καί μένα κεραμίδι.

'Υπέφερα· μά κέρδισα καί τότε πάλι κάτι. 
Χιλιοεσκληραγώγησα τά στήθεια μου, τήν πλάτη 
καί τή δουλειά έγνώρισα, τήν κόπωσι, τόν μπόση 
ποΰ φορτωμένος νόμιζε πώς ήταν σ’ δλα γνώσι 
κι’ ό καταρράχτης σχίστηκε κι’ άνέβλεψα καί εϊπα 
πώς σ’ ενα χρόνο έκανα μέσ’ στό νερό μιά τρύπα .

ί
Σάν σώθηκε τό γέννημα νά πέφτη στήν παλάντζα 
έμάζεψα τόν μπόγο μου ξανά γιά τήν Κωνστάντζα 
καί μπρός στό μπόση στέκοντας στό χέρι τό καπέλλο 
Άφέντη. Τήν έξώφλησι τοΰ είπα τώρα θέλω 
Φεύγεις; Γιατί; Έγώ άλλοΰ θά σέ τοποθετήσω 

j Ευχάριστο άφεντικό. Δέν θέλω νά πλουτίσω.

Βλέπω πώς ξέρεις χωρατά, μοΰ λέει, καί γελά.
"Εναν καιρό, άφεντικό, ήξερα πιό πολλά 
μά σχέσι φαίνετ’ έχουνε κΓ αυτά μέ τής κοιλιές 
κι’ άπ’ τόν καιρό ποΰ τριγυρνώ στών ξένων τής δουλειές 
λάθρα μέ τρόπο φτέρωσαν έκάμαν καί ποδάρι 
δπως καί τό Μουκάνικο, άφέντη μου, σιτάρι.

Μ’ έκύταξε κατάματα. Στά μάτια τόν κυτώ 
πλήν ηύρε προτιμώτερο νά κάνη τόν κουτό 
καί τό μισθό καθό γκαλάν άμέσως μοΰ πληρώνει 
Πάρε μοΰ λέει. Νά κΓ αυτό. Διπλό ναπολεόνι.
Τίμιος ήσο. Πάρε τα νά κάνης φορεσιά.
Δέν θέλω είπα. Προτιμώ νά κάνω μοιρασιά.

Τί νά μοιράσης έννοεΐς μωρέ μαζί μέ μένα;
Μέ συγχωρείς, άφεντικό, εκείνα τά κλεμμένα. 
Περίσσευμα σοΰ έδο>κα έξη θαρρώ βαγόνια 
μισή χιλιάδα δηλαδή χρυσά ναπολεόνια 
κΓ άφοΰ ή κάθε μου κλοπή τραβούσε στή σακκοΰλά σου 
κρΐμμα μονάχα νά κυτάς, άφεντη μου, τή γοΰλά σου.

Ποιός είδε μπρός στά μάτια του τοΰ χάρου τό λεπίδι 
καί δέν τόν πήγε στή στιγμή στά πίσω ριπιτίδι.
Μοΰ φάνη πώς άντίκρυσα μπροστά μου χίλιες λόχες 
Τά μάτια του έγύρισαν κι’ άστραψαν μέσ’ στής κώχες 
άνάτριχο τόν κύταξα, νά φτερουγά ή μύτη 
<κΓ έ'ξω μοΰ λέει άπό δώ αμέσως λωποδύτη.

Μωρέ μαζί δέν κλέψαμε; "Εξω φωνάζει, έ'ξω.
Είδα πώς ήταν πιά καιρός στήν έ'ξοδο νά τρέξω 
κΓ άπ’ τής φωνές σηκώθηκε δλ’ ή ύπαληλία 
κΓ είν’ ή αλήθεια πώς μ’ αυτή είχα κΓ Ιγώ φιλία 
μά γιά νά κάνουν άσφαλώς τ’ άφενιτικοΰ τή χάρι 
θά μοΰ τό κάναν μπλέ μαρέ τό δόληο μου τομάρι.

(Άκολουθεΐ)

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν
Έκ τοΰ κατά Ν τελάλη Ευαγγελίου πρόσχημα.

Εΐπεν ό Φασουλής τοϊς άναγνώσταις αυτού τήν πα- 
ραβολήν ταύτην. Άνθρωπός τις έν κ ό φ ε ς  έμπορευό- 
μενος καί κεκρυμμένος είς τό εαυτού καβούκιον κατά 
τούς χρόνους τής Βαλκανικής άναμπσυμπούλας, πατριώ
της έγένετο παρελθούσης τής μπόρας καί ΐνα σώση τόν 
Ελληνισμόν συνέλαβεν ενεκα ό Βλαστός καί έ'φερεν είς 
φώς τόν Μεσσίαν, δν έκάλεσε Κικιρίκιιιιιι.

Καί π α ρ ά-γ ε ν ό μ ε ν ο ι ιερείς άπό τής χώρας τοΰ 
Φαραώ καί Γραμματεΐς καί Φαρισσαΐοι ά ν τ υ π ο κ ρ ι -  
τ α ί προσέπεσαν αύτώ ύμνολογούντες καί λέγοντεεεεεες. 
Σύ εϊ Τιτάν, σύ εί Προμηθεύς, σύ εϊ Π ηλοπογνήσιος, 
σύ εϊ παραγενόμενος σώσαι τσουβαλικά ψιλά σου, ού 
μήν σώσαι καί ήμααααάς. Καί προσέπεσον αΰτώ πολλοί 
κολληταί, δ έστί μεθερμηνευόμενον πωληταί λέγοντες. 
Κύριε, Κύριε ούκ έχομεν μασήσαι, δι’ δ άγκυραν σωτη
ρίας κατέχομεν τόν Κικιρίκι, άναλάβωμεν ούν οΰτόν, ΐνα 
άναλάβωμεν οίκονομικώς καί μ ε τ α λ ά β ω μ ε ν τών ψι
λικών σου ου ου ου ου. . .

Τότε ούν πολλαί προμήθειαι έγένοντο διά τό Κράτος, 
έν οίς καί ξΰλα μακρουλά λεγάμενα τηλεγραφόξυλα, γε- 
νόμενα ού μήν άλλά διά τούς φορτωτάς μέ τό συμπά- 
θειο παλούκιαααααα.

Τότε ούν έκάλυπτε τούς οφθαλμούς τοΰ Ελληνισμού 
διά τυφλοπανίου Ελευθέριος ό Βουνιζέλος, άνθρωπος 
κόκκινον σκούφον φορών καί ντουλαμάν καί φυσεκλίκια 
αόρατα, δπως ή σκούφια τοΰ κασίδη τών 44 παραμυ- 
θιώώώώώών. Εΐπεν ούν αΰτώ τότε ό έ'μπορος έν κ ό φ ε ς. 
Σύ εϊ Μέγας έν Έλλάδι έγώ δέ Μέγας έν Αμερική ώς 
φασί μερικοί Κιρικικί. Υμνολογήσω ούν σέ ΐνα πεντα- 
ρολογήσω και Κικιρίκι θύσομαι, ΐνα έν προμηθείαις ζή- 

i σομαι αι αι αι αι. Έ ξ Ελλάδος πλήν ακολούθως φυγόν
το ς καί χυλοπήταν φαγόντος καί άντάρτου ήδη δντος 
καί δυστυχώς άκόμη ζώντος τοΰ Σωτήρος, τοΰ έλαύνον- 

I τος άπό ρυτήρος τής Καρκαλοΰς τό κάρο έ'φα πρός 
αύτόν ό άνθρωπος έν κόφες οΰ μήν άλλά καί μπλόφεεεες. 
Μή φοβοΰ είς τόν κατήφορον, δν πήρες τοΰ στραβού 
καγώ στρατολογήσω καί έν έράνοις βοηθήσω καί γάρ 
ενταύθα κυριαρχεί εΰήθεια καί "Ελληνες Αμερικής μετά 
ριγάνεως μασσοΰνε κολοκύθιαααααα. Πολλά ούν τότε 
ορών καθ’ ύπνους τσουβάλια του άφόρτωτα έξιφούλκησε 
κατά τής Δυναστείας ό έν κόφες έκχύνων άπό τής 
σωματικής του τρύπας ήγουν άπό τοΰ στόματος άφρούς, 
ώσπερ φαγών σαπούνιοοοοον. Καί περιέφερεν άνά τάς 
Παροικίας διά τό λάδι τής άνταρσίας δίσκον, δν όρών- 
τες ομογενείς τό έκοβαν λάσπη καί γάρ έφαίνετο αύτοΐς 
χο-λέρααααα. Πολλών δέ τότε κονδυλίων φερομένων 
έπί χάρτου τυπωμένου Έπιντροπή παρεγένετο εσπευσμέ
νος άπό χώρας καλουμένης Σαλομανίκης ΐνα τούτων 
καί διαφόρων άλλων άψηταιαιαιαιαι. Τότε ούκοΰν κατι- 
δόντες οί έν κόφες δτι ό ψεύστης καί ό κλέφτης τόν 
πρώτο χρόνο χαίρεται συμβούλιον έ'λαβον καί εΐπον. Τί 
ποιήσωμεν δτι τομάρια ου δυνάμεθα άθροΐσαι ούδέ σακ- 
κοΰλες ομογενών λΰσαι ούδέ φύλλα πωλήσαι καί τί ημάς 
άπό τής παρούσης σφήνας ρΰσαιαιαιαι. Εΐπεν οΰν τότε 
ό άνθρωπος. Κονδύλια δηλώσωμεν, είσπραχθέντα παρα- 
δώσωμεν, υπόλοιπα άπό σακκοΰλες συμπληρώσωμεν, έρα
νον έκ νέου φανερώσωμεν, ΐνα έν καιρώ, γενναίως ξε- 
φαντώσωμεν καί Καρκαλοΰ δυστυχισμένην ξεπατώσω- 
μεεεεεν. Άμήν άμήν λέγω ύμΐν οΰ μή παρέλθει μιά δε
κάρα άπό τοΰ δίσκου, έως άν πάντα τά τσουβάλια γένη- 
ται παραφάγωμα τοΰ Κικιρίκιιιιιιιι. Οί δέ έξέστησαν 
καί προσπεσόντες είς τά γόνατα έκραξαν φωνή μεγάλη 
καί εΐποοοοοον. Μέγας εί Κύριε καί λίγα τά ψωμιά 
σου ου ου ου ου ου.

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Ο Χ Ι  Σ Υ Μ Μ Α Χ Ο

'Ο φίλος μου ένέσκηψε προχθές στό Γραφείο μου 
κατενθουσιασμενος καί τριβών τά χέρια του άπό χαρά 
δχι όλιγωτέρα εκείνης ποΰ έδοκίμασαν οί Άνταντικοί 
εκείνοι ποΰ βλέπουν μόνον έως τήν άκρη τής μύτης των.

-—Λοιπόν. Χαίρ όλσούν. Ό  Μπέρνστορφ τά μάζεψε. 
Ή  Αμερική έ'κοψεν έπί τέλους τάς σχέσεις μέ τή φίλη 
σου τή Γερμανία καί αύριο μεθαύριο ώοισμένως θ ’ 
άνοιξη τό τουφέκι. Φαίνεται πώς ή Θεσσαλονίκη ήταν 
τυχερό νά ίδή κι’ Αμερικανούς.

—-Άκουσε δώ, τοΰ λέω. Π ρώτα πρώτα πρέπει νά 
μάθης πώς τό κόβω τάς σχέσεις δέν θά πή καί κάνω 
πόλεμο. Αίφνης αύτή τή στιγμή μπορώ νά σοΰ διακόψω 
μιά χαρά τής'σχέσεις χωρίς δμως μαζύ μ, αυτό νά σοΰ 
δ ι α-κ ό ψ ω καί ένα γιακά. Βλέπεις άλλο πράμμα είναι 
τό ένα καί άλλο τό άλλο. Άλλως τε τό είπε καί ό Γου-
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ftoiov μόνος του. Έκόψαμε μέν τάς σχέσεις, άλλά δέν 
Οά κηρύξωμε πόλεμο έκτος έάν άναγκασθώμεν πρός 

j T(yCn:o άπό ανοιχτή έχθρική πράξι έκ μέρους τής Γερ
μανίας. Τό νά κηρύξη ή δχι τόν πόλεμο κατά ίτής 
Γερμανίας έξαρτάται άπό τή στάσι ποΰ θά τηρήσουν τά 
Γερμανικά υποβρύχια απέναντι τών 'Αμερικανικών ατμο

ί πλοίων καί τών ’Αμερικανών υπηκόων. Ά ν  δηλαδή βυ- 
#ισθοΰν χωρίς είδοποίησι ’Αμερικανικά ατμόπλοια ή άν 

|! πνιγούν ’Αμερικανοί ύπήκοιοι σέ ξένα ατμόπλοια ποΰ 
#ά βυθίσουν χωρίς είδοποίησι τότε βέβαια κατά τή 
φρασι τοΰ Προέδρου αΰτό θά είναι αφορμή πολέμου.

! —Καί φαντάζεσαι πώς δέν θά γίνη τέτοι πράμμα;
S - —Καί βέβαια θά γίνη. ΟΙ φίλοι σου οί Σύμμαχοι 

ί ί είναι αδύνατο νά μή φροντίσουν νά έ'χουν στά φορ- 
I τηγά τους καί άπό κανένα μαΰρο ’Αμερικανό υπήκοο 
I, μόνον καί μόνον γιά νά μπλέξουν τήν ’Αμερική σέ πό. 

λεμο. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία δτι θά τό κατορ- 
I > Ιώσουν έφ’ δσον ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις δέν άπο- 
I σύρει τήν προστασίαν της άπό τούς υπηκόους εκείνους 

ποΰ ταξευδεύουν μέ Συμμαχικά βαπόρια.
•—"Ωστε ή ’Αμερική αργά ή γρήγορα θά μπή στόν 

πόλεμο κατ’ ανάγκην βέβαια μαζί μέ τούς Συμμάχους. 
! Άρα οί Σύμμαχοι θά έχουν σέ λίγο 100 εκατομμύρια 
! ακόμη γερό λαό νά στρατολογήσουν γιά τόν άγώνά τους 

κα ίπολεμεφόδια άνεξάντλητα καί σύ περιμένεις άκόμα 
I τήν ’Αγγλία νά γονατίση.

■—’Αλήθεια. "Ολα αύτά ποΰ μοΰ λές θά τά είχαν οί
| Σύμμαχοι άν ό Γουΐλσων καί ό ’Αμερικανικός λαός
ί έσκέπτοντο μέ τό μυαλό τό δικό σου καί άπέβλεπαν έκεΐ

στό σκοπό ποΰ άποβλέπεις έσύ.
I; -—Γ ιατί δέν σοΰ αρέσει τό μυαλό μου;

— ’Εμένα, φίλε μου, μ’ αρέσουν δλα τά πράμματα, 
μέ τή διαφορά δμως δτι άλλα μέν θέλοί νά τά έχω έγώ 
καί άλλ α οί άλλοι. Αίφνης μ’ αρέσουν καί ή άνοησίες
άλλά όχι να τής λέω ή νά τής γράφω. Μ’ αρέσουν νά
τής διαβάζω στόν Κήρυκα. ’'Ελα δώ μωρέ κουτέ. Μπο
ρείς νά μοΰ πής γιά ποιό λόγο θά· μπλέξη ή ’Αμερική 
σέ πόλεμο γιά νά θυσιάση ά'νδρας καί πλοΰτο.

— Άπλούστατον. Γιά νά τσάκιση τή Γερμανία μαζί 
μέ τούς Συμμάχους, 

ι — ’Έτσι έ'; Καί νά κερδίση υστέρα μ’ αύτό τί;
Ι· —  !

— Τί μέ κυτάς σάν μπούφος; Μίλησε. Σύ τουλάχι
στον δέν μιλάς καί κάνεις πολύ καλά. Δέν λές έσύ βλα
κείες δπως μερικό "Ελληνες άρθρογράφοι πού μόλις ή 
’Αμερική έ'κοψε τάς σχέσεις πήδησαν άπό χαρά καί εί
παν. Τελείωσε. Ή ρθε τό τέλος τής Γερμανίας, ή έκ- 
θρόνισις τοΰ Βασιλέως μας, ή έξορία τών Βασιλικών 
άπό δώ, ή επάνοδος τοΰ Βενιζέλου στάς Αθήνας, ή 
άναγνώρισις τών φωστήρων άπό τό Ούάσιγκτων καί ών 

I ούκ έστι άριθμός άνοησίες. Ή  ’Αμερική λοιπόν θά κή
ρυξή ασφαλώς τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας, γι’ αύτό 
είμαι βέβαιος, άλλά θά τόν κηρύξη μόνον γιά νά κα- 
■θήση στό τραπέζι αύτοδικαίως. Θά τόν κηρύξη δχι γιά 
νά σ ν ν τ  ρ ί ψ η τήν Γερμανίαν, άλλά γιά νά φέρη τήν 
ε ί ρ ή ν η ν. Ή  ’Αμερική μπαίνει στόν πόλεμο καί πολύ 
δικαίως γιά τήν έλευθερία τών θαλασσών. Φαντάζεσαι 
δμως δτι θά τό έπιτύχη αύτό δταν σ υ ν τ ρ ι β ή  εντε
λώς ή Γερμανία καί οί Σύμμαχοι ε π ι β ά λ λ ο υ ν  τότε 
τούς δρους τής ειρήνης μέ τό σπαθί τους; Κάθε άλλο.

I Τότε πιά ή ’Αγγλία θά γίνη πανίσχυρος. Είσαι κουτός 
δν νομίζης πώς ή ’Αμερική θά χύση τό αίμά της, θά 
Ιοδέψη τόν αμύθητο πλοΰτό της γιά νά πάρουν οί ’Ι
ταλοί τή Δαλματία καί τά Δωδεκάνησα καί μέρος τής 

I ί Μ. ’Ασίας, οί Ρώσσοι τήν Πόλι, οί Εγγλέζοι τάς Γερ- 
ι μάνικάς αποικίας καί οί Σέρβοι Αύστριακάς επαρχίας.
I Αύτό θά ήτο έναντίον τών αρχών ποΰ διεκήρυξεν ή 

Αμερική μέ τό στόμα τοΰ Προέδρου της. Έάν ή Ά - 
| ξερική τούς βοηθήση για νά συντρίψουν οί Σύμμαχοι τή 

Γερμανία δλα αύτά θά συμβοΰν καί τότε πώς θά μπό
ρεση ή ’Αμερική νά τό άποσοβήση αύτό μονάχη της 
°ταν ή Γερμανία θά είναι συντετριμμένη; ’Έπειτα ποιός 
Ujtoo&L νά γλυτώση τήν ’Αμερική άπό τήν ’Ιαπωνία τή 
^μμαχο τής ’Αγγλίας ποΰ άρχισε δπως είδες τώρα τε- 

I . λευταίως νά κοκορεύεται; Ή  ’Αμερική φίλε μου ένδια-
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φέρεται γιά τήν ειρήνη καί τό ισοζύγιο τών Εύρωπαϊ- 
κών συνδυασμών περισσότερο άπό κάθε άλλον. Ή  ’Α
μερική σήμερα προετοιμάζεται καί πολύ δικαίως γιαν. 
διαβλέπει σοβαρόν κίνδυνον, τόν κίνδυνον τής κίτρινης 
φυλής. Μήν ξεχνάς τί είπε προ έτους ό Γουΐλσων. «"Ο
ταν βρεθοΰμε στήν άνάγκη νά χτυπηθούμε μέ τήν μεριά 
έκείνη ποΰ είναι πέραν άπ’ τόν ’Ατλαντικό τήν ίδια 
στιγμή θά έχωμε νά κάνωμε τό ίδιο πράμμα καί μέ 
α/λους ποΰ εΐναι πρός τόν Ειρηνικόν» ό σοφός άληθώς 
Π ρόεδρος καθώς βλέπεις προεφήτευσε.

ΓΓ (αϊτούς δλους τούς λόγους έγώ φαλ’τάζομαι δτι ό 
σκοπός της ’Αμερικής δέν είναι νά σ υ ν τ ρ ί ψ η κα
νένα, άλλά νά ειρήνευσή. Αύτή δέ άκριβώς ή σκέψις εί
ναι έκείνη ποΰ έκανε καί τόν τύπο τοΰ Λονδίνου νά 
γράψη δτι «Ή  ’Αμερική δέν είναι άνάγκη νά μπή στόν 
πόλεμο. Άρκεΐ νά μάς δίνη τροφάς καί πολεμεφόδια 
καί έμεΐς άρκοΰμεν». Τά βλέπεις τώρα; Οί επίσημοι 
Συμμαχικοί δ έ ν  θ έ λ ο υ ν  τήν ’Αμερική σύμμαχο καί 
στόν πόλεμο γιατί δέν τήν θέλουν στό τραπέζι τής 
ειρήνης.

Ο Ι  Α Ν Α Ν Δ Ρ Ο Ι

ΙΊάλιν ή Ήρωδιάς μαίνεται πάλιν ταράσσεται. Ή  
νεωτέρα Σαλώμη φρυάττουσα ζητεί τήν κεφαλήν τών 
Συνδέσμων έπί πίνακι. ’Από οκτώ ήδη ημερών οι άπεμ- 
πολήσαντες πάν ιερόν καί δσιον, οί έστερημένοι έθνικής 
συνειδήσεως άνθρωποι, οί μή διαβλέποντες ύπό τήν προ- 
οωπίδα τοΰ πατριωτισμού ούδέν εκτός τών ιδίων αύτών 
συμφερόντων, όργιάζουσιν είς φαύλας εκφράσεις, άν- 
τσξίας τής ρυπαράς ψυχής των πέριξ τοΰ ονόματος τοΰ 
«Συνδέσμου τών Νομοταγών».

Ανίσχυροι νά σταματήσωσι τό όσημέραι όγκούμενον 
έν ’Αμερική ρεύμα τοΰ φιλονόμου Ελληνισμού, τοΰ πι
στού περί τόν Θρόνον τοΰ Μάρτυρος Εκείνου Βασιλέως 
καί άπολιθαψένοι προ τού αριθμού τών απανταχού τών 
Ηνωμένων Πολιτειών ίδρυομένων Συνδέσμων, μόνον 
σκοπόν έχόντων τήν συνένωσιν τοΰ έν ’Αμερική Ελληνι
σμού είς κοινήν ένέργειαν δΓ δλων τών ν ο μ ί μ ω ν  μέ- 
οιον ύπέρ τής άτυχούς ημών Πατρίδος, τής Πατρίδος 
έ/είνης, τής όποιας τά στήθη αύτοι ούτοι κατασπαράτ- 
τουσιν, έδράξαντο άτίμως τής διακοπής τών ’Αμερικα
νικών σχέσεων πρός τήν Γερμανίαν, δπως χρησιμοποιή
σ ο υ  ταύτην ώς δπλον έπικρατήσεως είς τόν προδοτικόν 
άγώνά των. Κα'ι βλέπομεν κατ’ αύτάς έπισειόμενον προ 
τών οφθαλμών τών άπλοϊκών τό φόβητρον τοΰ δικα
στικού φάσματος, ϊνα άναγνώσωμεν έπ’ αύτοΰ μετ’ άη- 
δίας έ π ι σ ή μ ο υ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς  περί επικεί
μενων συλλήψεων καί ποινικών καταδιώξεων, πληροφο
ρίας άπορεούσας έκ τού κενού εγκεφάλου τών ψευτο- 
πατριωτών, οϊτινες παρασυρόμενοι άπό πολλοΰ είς τό οι
κονομικόν βάραθρον έπιχειροΰσι νά συγκρατηθώσιν είς 
τό χείλος αύτοΰ σήμερον διά μυσαρών τεχνασμάτων, ικα
νών νά παγιδεύσωσιν ηλιθίους μόνον.

’Αλλά τί κοινόν δύναται νά ύπάρξη μεταξύ τής Γερ
μανικής προπαγάνδας— άν ύφίσταται διά τούς "Ελληνας 
τοιαύτη— καί τών ήμετέρων Συνδέσμων, τούς όποιους 
έπέβαλεν ή σκληρά καί άναπόδραστος άνάγκη τής ύπερα- 
ππίσεως τών έθνικών ημών συμφερόνπον;

Οί Σύνδεσμο; τών Νομοταγών, οί καθ’ έκάστην αυ
ξανόμενοι άνά τήν άχανή χώραν καί εΰγενή πατρίδα 
;οΰ ίδανικωτέρου τών πολιιευτών, τοΰ διακηρύξαντος 
θαρραλέως πρό τίνος «τά δίκαια τών λαών», οί Σύνδε- 
ο.ιοι τών Νομοταγών, οί σκοπούντες τόν συναγερμόν 
οΰ έν ’Αμερική Ελληνισμού περί τήν σημαίαν τοΰ ΝΟ

ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ, φέρουσιν ώς έμβλημα αύτών, 
έμβλημα τιμής διά τά μέλη των, τάς λέξεις: «Η ΕΛ
ΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Δέν ίδρύθησαν ούδέ ιδρύονται οί Σύνδεσμοι, δπως 
νικά συμφέροντα καί δέν μάς ένδιαφέρουσι ποσώς αί 
βλέψεις τών Συμμάχων. Δέν διεγράψαμεν ήμείς τόν κύ
κλον τής δράσεως τών Συνδέσμων, διά τοΰ γνώμονος 
τών ατομικών ημών συμφερόντων, ώς πράττουσιν έν 
τή εθνική αύτών πολιτεία οί συκοφαντοΰντες ήμάς. Ή  
ψυχή μας, ίσταμενη ύπεράνω π ά σ η ς  α μ φ ι β ο 
λ ί α ς  ώς ψυχή καθαρώς Ελληνική, γαλουχηθεΐσα μέ 
τά νάματα τών θρυλλικών παραδόσεων τοΰ Γένους μας, 
παραδόσεων ολοκλήρων αιώνων, έστρεφετο πάντοτε και 
ιδία κατά τάς πικράς ταύτας τής έθνικής ημών κρί- 
σεως στιγμάς πρός τήν ίεράν εκείνην γωνίαν τής γης, 
τήν όποιαν πεπλανημενοι, άπάτριδες καί φιλόδοξοι άπο- 
πειρώνται νά μεταβάλωσιν είς σωρόν ερείπιων.

Δέν ίδρύσαμεν ούδέ ιδρύονται οί Σύνδεσμοι, οπως 
ύποστηρίξωσι συμφέροντα ξένα. Αί απεγνωσμένοι προ
δοτικά! άπόπειραι τών φιλοδοξών, δπως άνατρέψωσι τήν 
βασιλεύουσαν έν Έλλάδι Δυναστείαν καί σύρωσιν άκο-

3

Ό  Β. Δεσπόπουλος δέν συνδέεται κατ’ ούδέ να τρόπον 
μέ τήν παρούσαν έφημερίδα. Δέν έ'χει συνεπώς καμ- 
μίαν έξουσιοδότησιν νά είσπράττη χρήματα.

Έπίσης δλα τά γράμματα καί αί έπιταγαί είς τό 
εξής πρέπει νά γίνωνται ή C. ΖΑ Μ Β Ο ΓΝ Ι8 ή NEW 
YORK SATIRE. Έφημερίς SATYROS δέν υπάρχει 
πλέον. Υπάρχει μόνον NEW YORK SATIRE. Προ
σοχή γιατί τά γράμματά σας καί συνεπώς καί τά τσέ
κι α μάς τά σουφρώνουν οί κακοήθεις. ·

II Ρ Ο Σ  Ο Χ  Η!

λοΰθως άπό τού τραχήλου τήν Πατρίδα άνευ ά ν τ α λ -  
λ α γ μ ά τ ω ν β ε 6 α ί ω ν είς τό άπαίσιον Ευρωπαϊκόν 
σφαγεΐον, ήσαν καί έξακολουθοΰσι νά είναι ό μόνος λό
γος τής ίδρύσεως αύτών.

Αλλ’ ήπατήθησαν οί άφελεΐς διώκται τών Συνδέσμων 
φρονοΰντες, δτι έπισείοντες τό φόβητρον τής φαντα
στικής ποινικής καταδιώξεως θ’ άνακόψωσι τήν αΰξη- 
σιν αύτών.

Σήμερον παρά ποτε άλλοτε, σήμερον οπότε ή φιλοξε
νούσα ήμάς χο>ρα μοιραίως φέρεται πρός τήν Εύρωπαϊ- 
κήν σύρραξιν, ήδη ύπέρ πάσαν άλλην περίστασιν ύπέ- 
χομεν τήν ίεράν πρός τήν Πατρίδα ύποχρέωσιν δπως 
συνενωθώμεν καί διά τού άντιπροσώπου τής εύγενοΰς 
ταύτης χώρας ύποστηρίξωμεν’ έ ν κ α ι ρ ώ  έντός τών 
ορίων τού Νόμου τά δίκαια τής άτυχούς ήμών Π α
τρίδος.

"Οταν ύ σοφός τών Ηνωμένων Πολιτειών Πρόεδρος 
έξαπολύει έν τή Γερουσία τόν κεραυνόν «Ή  'Αμερική 
διά τήν ’Αμερικήν» ποιος θά είναι εκείνος, δστις θά 
τολμήση ν’ άπαγορεύση είς ήμάς τό δικαίωμα τής έντός. 
τών όρίων τοΰ ’Αμερικανικού Νόμου ένεργείας μας, 
δπως προστατεύσωμεν τά κινδυνεύοντα συμφέροντα τής 
ήμετέρας Πατρίδος; "Οταν αύτός ούτος ό ιδεώδης 
11 ρόεδρος διακόπτει τάς σχέσεις πρός τήν Γερμανίαν, 
ϊνα κατέλθη ίσως μετ’ ολίγον είς σύρραξιν πρός αύ- 
τήν χάριν τής έπικρατήσεως τού Δικαίου, τις θ’ άμφι- 
σβητήση πρός ήμάς τό δικαίωμα νά ταχθώμεν παρά τό 
πλευρόν του ένισχύοντες αύτόν ούτω είς τόν άγώνά του, 
άγώνα δΓ ού θά έξυπηρετηθώσι τά έθνικά ήμών δίκαια; 
"Οταν ή Κ ο ρ υ φ ή  πάσης ’Αρχής καί ένεργείας τάσ
σεται ύπέρ τοΰ Δόγματος τών Εθνικοτήτων καί τής 
ύπερασπίσεως τών μικρών λαών, ποία ή Δικαστική 
’Αρχή, ήτις θά τολμήση νά φράξη τόν δρόμον τής ένερ
γείας τών ήμετέρων Συνδέσμων ύπέρ τοΰ άγώνος 
τούτου;

Όμιλούσιν άπό τίνος περί Δικαιοσύνης καί ποινικών 
καταδιώξεων. Ταπεινοί δμως καί άνανδροι, συκοφάνται 
τοΰ αίσχίστου είδους, περιορίζονται είς ύπαινιγμούς καί 
άοριστίας έκ τοΰ άσφαλοΰς, βέβαιοι δντες δτι ούδείς δύ- 
ναται νά τούς καταδίωξη καί δέν τολμώσι νά κατονο- 
μάσωσι πράσωπα, άρκούμενοι είς τό δηλητήριον τής αμ
φιβολίας, τό όποιον φαντάζονται δτι είσάγουσιν είς τάς 
καρδίας τών εύπιστων άναγνωστών των.

’Αλλ’ ημείς εΐμεθα, κύριοι ψευτοπατριώται, οί ίδρυταί. 
τών Συνδέσμων. Διατί λοιπόν δέν καταγγέλλετε ήμάς 
ό ν ο μ α σ τ  ί ώς έξυπηρετοΰντες Γερμανικά συμφέρον
τα καί συνδεόμενοι πρός τό Ταμεϊον τής Γερμανικής 
II ροπαγάνδας; Διατί όχυρούμενοι δπισθεν τής α ν ω 
ν υ μ ί α ς  έκχύνετε τό δηλητήριον τής μαύρης ψυχής 
σας, είς βάρος δχι βεβαίως ήμών, άλλ’ ύψίστων δυστυ
χώς έθνικών συμφερόντων, τά όποια προώρισται νά έξ- 
υπηρετήσωσιν οί Σύνδεσμοι;

Δέν είναι άληθώς άφελεΐς οί τά τοιαΰτα γράφοντες. 
Μοχθηροί καί άπάτριδες μόνον είναι. Γνωρίζουσι κα
λώς έκεΐνοι δτι ούδέν συνδέει τούς Συνδέσμους πρός 
τήν Γερμανικήν Προπαγάνδαν ό πόθος δμως δπως συν- 
τρίψωσιν, εί δυνατόν, αύτούς ϊνα έπικρατήσωσι, σώζον- 
τες οίτω έν καιρώ τό προδιαγεγραμμένον σαρκίον των, 
αύτός ό πόθος καί μόνον ύπαγορεύει τήν προδοτικήν αύ
τών άπέναντι τών Συνδέσμων στάσιν. Δέν ένδιαφέρει 
έκείνους ή σκέψις άν αύριον θά έγερθώσιν εύλαβώς 
100— 200 Σύνδεσμοι Νομοταγών, διερμηνεύοντες τούς 
πόθους καί τήν ευχήν τοΰ έν ’Αμερική Ελληνισμού, 
δπως ύποστηρίξωσι διά τής χώρας ταύτης τά δίκαια 
τής κινδυνευούσης Πατρίδος. Δέν κατεΐδον έκεΐνοι, ώς 
ήμείς τήν άνάγκην τής όργανώσεως τοΰ έν ’Αμερική 
Ελληνισμού πρός έξυπηρέτησιν έν καιρώ Έ  λ λ ην ι- 
κών συμφερόντων. Έ ν δ έ  δ ε ι γ μ έ ν ο ι  έκεΐνοι 
ώς ίδιοτελεΐς καί άπάτριδες δέν ήτο δυνατόν είμή νά 
πολεμήσωσι μετά λύσσης όργάνωσιν, ήτις δέν έγένετο 
βεβαίως ϊνα έξυπηρετήση ατομικά προμηθευτών συμφέ
ροντα.



NSW YORK, Λ A T M *

Θέλεις νά βάλης ροΰχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μην τρέχης στους 'Εβραίους κι’ εις κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
δχι το μάκρος μονον, ί| τσέπη των, τό χρώμα. 
'Aui'vuTOv ό ράφτης καλη νά ξέρη τέχνη 
άν ί.εν τον έχ’ ί] Φύσις γέννηση καλλιτέχνη· 
γι' αι'τό αν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι Φιγουρίνι 
τρϊξε να βρής τό Γούτα ποΰ τοΰς δανδήδες ντύνει. 

Gcatas & Co. 499 6th Ave. New York.

Σ. X. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθείς είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισΐων 

'Αγίου Λουδοβίκου, Νίκερ καί Κώχ. 
Μικροβιολογικόν έργαστηριον «PARIS»

ΤΩραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείου
10— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115

2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π ΑΗ ΛΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
Ώ ραι επισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre BIdg. 
καί Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π. Μ; Gary, Ind.

Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

>7ΐ\ δίχως τοΰτα φουκαρά
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 

ι καί νά μεταμεληθής
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
41G CAMERAPHONE BLDG 

   PITTSBURGH, PA.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW Y OR K.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
, . * t  *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν είσιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δι’ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.

Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί άσυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.

Ποτέ άρρωστεια ουτε μιά δέν περπατεϊ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; “Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δεν τά διόρθωσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ^σφάξη.
>@ά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δεν αμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο. 
ΟΔΟΝ ΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

* ★ *
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν Ιχης χρήμα 
8iv ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 

δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν δάβρης μήΐί δέκα. 
λάδια , έληές, τυριά, κονιάκ μ*, φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.
LK K AS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

• •■%

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEA RL STREET, NEW  Y O R K  CITY

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς ας γράψη ή άς πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. L0W ELL MASS.

Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. Η.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάί)ε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά εϊδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσ^ς 
γιατ' έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τούτο; 

* * *
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

Έ δρα έν HOUDSON, MASS.
Telephone, Houdson 56

Ά  γ α π η τ ο ί ό μ ο γ ε ν ε ί ς,
Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Ε 

ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ιδιοκτήτη εργοστάσιο* έν Hudson Mass. 
’Έχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. “Ηδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψτ, τήν πώλι σιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τούτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σιοιιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ ύχμηλή, ή δέν θά δια- 
τίθενται μετοχαί πρό. πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γράψατε μας είς τά Κεντρικά Γ ραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
*  *  *

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
’Ά ν  μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός 0ά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ϊρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεβάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  BIdg. R oom  817 , C h icago, 111.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, αγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς Άδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50<= καί 7 5 c  ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 874  9th Α τβ ., New Y ork  City

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ϋοϋ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

***
Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 E. 17th St., NEW YORK

*  ★  *

Α τμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποϋ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό τάξει διώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρώνει,
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποδναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Yerk 
***

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
#οΰχα έάν επάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά χάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S .
600 Blue Island CHICAGO, ILL

Τέχνη σού λέει έβαλε ό τάδε καί ό δείνα.
Βρέ σύ ποΰ είδε Τουρκικόν καφέ ή Φασουλίνα 
καί σάν σού ψήση καί τόν πιής εκστατικός θά μείνης.Ι 
Είναι ή τέχνη; Κούτσουρα! Είν’ ό καφές ποΰ πίν ]̂ 
Καφές Ά  β έ ρ ω φ πού μοσχιά καί γεΰσι πρώτης 
καί γιά τό δυστροπώτερον άκόμα θεριακλή.

A RABIA N  &  BRAJ2LIAN COFFEE CO.
255 W . 29th St.,

-)έλεις τυριά, έληές, χαλβά; Τί ή καρδιά σου θέλει; 
ιιριά, λουκάνικα, παστά, ζάχαρι, ξύδι, μέλι;
Είδη παντοπωλειακά καί καθαρά καί φίνα 
απ' δσα σού χρειάζονται γιά νάχης στή κουζίνα 
φτηνά θά τάβρης δταν πας στού φίλου τού Σ ιδ έ ρ η  

ποϋχει καί γάλα τοΰ πουλιού μά μέ παρο στό χέρι.
★ * *

LEVANT TRADING CO.
Mail order bysines:

Άναλαμβάνομεν ν’ άγοράσωμεν καί σάς ά*ο<πεϋΐ#. 
μεν δ,τι έχετε ανάγκην. Επίσης παραλαμβάνομεν ft 
Ελλάδος δ,τιδήποτε διά λογαριασμόν σας καί άποστέ),. 
λομεν επίσης διά τών άτμοπλοίων. Γράψατε μας:

59 Pearl St., Room  707.
★ ★ ★

OLIVER TYPEWRITER
Αί μηχαναί O liv e r  είναι αί καλλίτεραι.
Είναι αί στερεότεραι γραφομηχαναί.
Ό  χειρισμός των άπλοΰς.
Ή  τιμή των ασυναγώνιστος.
Δέν εΐναι ανάγκη νά πληρώσητε δλην τήν άξίαν άμέσως, 
Τήν αγοράζετε μέ δόσεις.
Μή χάνετε τήν ευκαιρίαν.
Κάμνει άλλην έντύπωσιν ενα γράμμα μέ γραφομηχανή 

παρά μέ τό χέρι. Γράψατε:
O L I V E R  T Y P E W R I T E R  C O .

310 Broadway
CITY

* * *
ΙΙές μου τί είσαι; σ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εύα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
'Ό,τι κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια . 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ηλεκτρικού, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τούτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28ΤΗ  ST.,

***
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στού 
Τούς άρτοποιούς σας 
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ 
Τούς Σερβιτόρους σας 
Τούς Κάουντερμεν σας 
Τού πωλητάς σας σόδας 
Τούς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τούς Πάρτεντερ σας 
Τούς Πόρτερ σας 
Τούς Φάϊρμεν σας 
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στού 
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε tj* 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποϋ γνωρίζει νά 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλ^1* 
τά ναΰλα έπ’ δνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY .

693 6th A V E . NEW
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

* ★ *
Γνωστοποιοΰμεν οτι είς τό έξή ς ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Π έππαν κι’ Ά λ ε ξ  άς σπεύση νά τά  πάρη 
πριν γιαουντής κανένας βρε#ή καί τόν τουμπάρει 
Πέππας καί Ά λ ε ξ . είναι αγόρια ζηλεμένα 
κι’ οποία δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

στοΰ · ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
ν στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
Στού ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago
] 450 W. 5th Ave. Cleveland0'


